ročník XI.

číslo 1 / 2019

… a pokračujeme z kroniky
V okresním kole Zájmové umělecké činnosti byla
v recitaci II. kategorie z osmmatřiceti recitátorů na
1. místě vyhodnocena Iveta Havlíková, žákyně ZDŠ
Kolešovice a na 2. místě Z. Bradáč, 1. ZDŠ Rakovník.
Oba postupují do krajského kola.
Na okresním Dnu učitelů, který se konal v Rakovníku
dne 2. dubna 1981 v hlavním projevu tajemnice
OV KSČ s. Stružkové bylo uvedeno: „Mimořádně
dobrých výsledků v akcích „Z“ při budování
předškolních zařízení bylo dosaženo v Olešné,
Zavidově a v Kolešovicích“.
Dne 8. května v 18 hodin se konala oslava Dne
osvobození u památníku v Kolešovicích, kde hlavní
referát přednesl s. Jaroslav Chudoba. Při této
příležitosti byly předány čestné odznaky
Českého svazu protifašistických bojovníků
brigádě socialistické práce JZD Kolešovice a
Václavu Klossovi ze Zderaze. Václav Kovanda
převzal vyznamenání „Zasloužilý bojovník proti
fašismu“ II. stupně. Slavnosti se zúčastnilo více než
420 osob.
Dne 12. května se konal v sále LŠU v Rakovníku
koncert čtyř violoncellistů profesora Moučky
z konzervatoře v Praze. Byli to Z. Hejduk, M. Vlček
a D. Remtová a Táňa Houbová z Kolešovic.

Dne 28. května se konala předvolební schůze, na
které byli představeni kandidáti Národní fronty na
poslance do MNV Kolešovice, do ONV, KNV, ČNR, SL
a SN. Do MNV je navrhováno celkem 35 poslanců
z řad občanů naší obce, kteří byli navrženi Místním
výborem národní fronty. Do ONV v Rakovníku je ve
volebním obvodě číslo
62, který zahrnuje i
Kolešovice navrhován Jiří Čečrdle, kterému je
32
let,
je
členem
JZD
Kolešovice.
Do Středočeského národního výboru je
navrhována ing. Xenie Vostrá z Jesenice,
technička Státního statku Jesenice. Do České
národní rady je navrhován J. Blín z Lán, vedoucí
údržbářské čety Školního statku Lány. Do
Sněmovny lidu je navržena za náš okres
profesorka MUDr. Valja
Stýblová z Prahy.
A do Sněmovny národů za okres Beroun a
Rakovník s. Zdeněk Vomastek z Rakovníka.
Všeobecné volby do Národních výborů a
zastupitelských sborů se konaly ve dnech 5. a 6.
června.
Jejich výsledek vyjádřil jednotu našich
občanů v hlasování pro navržené kandidáty všech
stupňů. Průběh voleb byl tak jako ve většině míst
slavnostní a manifestační. Voleb se zúčastnilo 99,7
% zapsaných voličů, kteří dali své hlasy pro kandidáty
do MNV na 99,9 %. Do ONV 99,9 %, do KNV na 100%,
do ČNR na 100%, do SL na 100% a do SN na 100 %.
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Deset
S nástupem nového roku na konci s devítkou jsem si uvědomila, že už je to deset let od
prvního vydání Kolešovických listů. Až mě to trochu vyděsilo a některými starými čísly
jsem zalistovala. S kolika lidmi, se kterými jsem dělala rozhovor pro KL si už nikdy
nepopovídám... Smutek ale přešel
do radostných událostí. Kolik
dětiček jsme mezi nás přivítali,
o kolika akcích v obci jsme vás
informovali. Pokaždé
Listy
vyšly v termínu, každoročně ve
slíbeném počtu, někdy jsme
museli i přidat stránky nad
stanovený počet. Uspořádali
jsme výstavy
fotografií,
připravili a vydali kolešovický
kalendář. Jedno číslo znamená
pro každého člena redakční
rady přes deset hodin práce, pro
externí dopisovatele trochu
méně, ale i tak je to téměř
pravidelná „povinnost“. Povinnost,
za kterou nejsme odměňováni,
odměnou jsou nám reakce od vás, čtenářů, které dokazují, že KL nevycházejí zbytečně.
A tak mi dovolte, abych KL do nového desetiletí popřála tvůrčí sílu, elán a chuť do další
práce a vám čtenářům stále zajímavé čtení.
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Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Informace z pracovní porady, která se konala dne 26. listopadu 2018 na OÚ Kolešovic
Přítomni: M. Brabcová, J. Poděbradská, J. Lenochová, M. Dvořák, J. Hrenáková, J. Kovář, J. Leško, T. Hrenák,
J. Dýba,
- Starosta obce seznámil zastupitele s termínem a programem veřejného zasedání, které se bude konat v úterý
11. prosince 2018. Program zasedání bude následující: zahájení, činnost zastupitelstva, rozpočtové provizorium na
rok 2019, Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad, rozpočtové opatření, Fond obnovy ČOV a
kanalizace, různé, diskuse a závěr. Zastupitelé neměli proti návrhu programu námitek.
- Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2019. K návrhu nebylo připomínek.
- Vzhledem k navýšení ceny úhrady za svoz popelnic, navrhl starosta navýšení poplatku za komunální odpad a
zároveň slevy pro vícečetné domácnosti. Bylo dohodnuto navýšení poplatku na 700,- Kč na poplatníka a systém slev.
Návrh nové vyhlášky bude konzultován s Ministerstvem vnitra jako dozorovým orgánem.
- V souvislosti s plánovanou výstavbou vodní nádrže v k. ú. Zderaz, jejíž investorem bude Státní pozemkový úřad
ČR, je nutné vykoupit část pozemku p. č. 604/9 k. ú. Zderaz u Kolešovic o rozloze cca. 600 m2 od stávajícího
vlastníka Povodí Vltavy do vlastnictví obce. Na tomto pozemku bude vybudován výpustní objekt a bezpečnostní
přeliv. Pokud má být výstavba vodní nádrže financována státem, je podmínkou, aby všechny pozemky, na kterých
bude stavba umístěna, byly ve vlastnictví obce.
- Zastupitelé v krátkosti diskutovali ohledně prodeje stavebních parcel v lokalitě Okrouhlice. Geometrickým
plánem, kterým byly rozděleny stávající pozemky, zde vzniklo 5 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů a
pozemek pro přístupovou komunikaci. V případě, že bude obec tyto pozemky prodávat, je nutné stanovit minimální
cenu za jeden m2. Dále dohodnout zda prodat nejprve tři spodní pozemky a dva horní po přeložení vysokého napětí,
protože toto je v současné době nad těmito dvěma umístěno nebo počkat nejprve na přeložení vedení VN a poté
zveřejnit záměr prodeje na všechny pozemky najednou. Před realizací tohoto záměru bude nutné zadat vypracování
projektu na místní komunikaci a odvod srážkových vod, vystavět vodovod a přípojky plynu a elektřiny, aby zároveň
s výstavbou domků mohly být stavěny příjezdové komunikace. Ve věci prodeje těchto pozemků budou zastupitelé
dále jednat.
Zastupitelé projednali situaci kolem potřeby výstavby přístřešku na komunální techniku ve vlastnictví obce v areálu
sběrného dvora.
- Zastupitelé byli seznámeni s kalkulací pro stanovení výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů na rok
2019. Vzhledem k tomu, že kalkulovaná cena výrazně převyšuje současnou cenu, navrhl starosta, aby v průběhu
roku 2019 byly připraveny nové smlouvy pro zajištění odvodu splaškových vod, ve kterých bude uvedeno, že
aktuální ceny za stočné na příslušný kalendářní rok budou vždy vyhlášeny cenovým výměrem. Toto řešení je třeba
realizovat z toho důvodu, aby se každý rok nemusely uzavírat nové smlouvy s jednotlivými domácnostmi.
- Žádost o výstavbu vodovodu v obci byla podána na MZe. Během listopadu bylo připraveno výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací. V nabídkovém řízení nejnižší cenu předložila Společnost Kolešovice (VPK Suchý,
POHL cz a Silnice Topolany) ve výši 61.400.436,45 Kč. V současné době byl vítězný uchazeč vyzván k uzavření
Smlouvy o dílo na akci „Kolešovice, Zderaz a Heřmanov – vodovod“.
- Dne 12. listopadu 2018 vykonal Středočeský kraj, krajský úřad dílčí kontrolu nad hospodařením obce. Při kontrole
nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.
- Starosta podal zprávu ve věci výstavby chodníků k MŠ a k fotbalovému hřišti. Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno
stavební povolení na fondem požadované změny, nebyla žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury
v listopadovém termínu podána. Aby mohla být žádost o dotaci podána v dalším termínu je třeba podat žádost o
stavební povolení na změny v projektové dokumentaci. Dále starosta informoval, že žádost o dotaci na chodníky od
ZŠ a podél silnice na Kněževes by bylo možné podat do jiného dotačního titulu. O dalších krocích budou zastupitelé
průběžně informováni na dalších pracovních poradách.
- Starosta zastupitele informoval, že na základě podané žádosti v rámci dotačního programu Účelová investiční
dotace pro jednotky SDH na rok 2019 byla obec vybrána pro financování akce „Nákup přepravního automobilu pro
potřeby JSDH“.
Zápis z pracovní porady konané 10. prosince 2018 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, J. Poděbradská, M. Dvořák, J. Hrenáková, J. Kovář, J. Leško, T. Hrenák, J. Dýba,
- V letošním roce měla proběhnout rekonstrukce sociálního zařízení ve výstavním areálu ČSCH Kolešovice.
Z kapacitních důvodů zhotovitele stavby, firmy Drops Group a.s. Jesenice, jež byla vybrána, se tato akce nemohla
uskutečnit. Od zhotovitele stavby byl vznesen dotaz, zda má počítat s realizací akce v roce 2019. Přítomní
zastupitelé vyslovili souhlas se zařazením financování rekonstrukce sociálního zařízení do výdajů rozpočtu obce na
rok 2019.
- Obec obdržela dopis od MZe ČR, že akce „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“ byla zařazena do Seznamu
akcí Programu 129 300 na Podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací.

- Zastupitelé obce se sešli na pracovní poradě zejména z toho důvodu, aby je starosta obce seznámil s novým
návrhem OZV č. 01/2018 o poplatku za komunální odpad. Původní návrh OZV, se kterým byli zastupitelé
seznámeni na poslední pracovní poradě, není v souladu s platnou legislativou. Toto bylo obci sděleno na základě
metodické pomoci od Ministerstva vnitra. Aby vyhláška č. 01/2018 o poplatku za komunální odpad, s jejíž platností
se počítá od 1. 1. 2019, byla v souladu s platnou legislativou, musí být vypracována tak, že buď bude stanoven
poplatek na poplatníka v jednotné výši bez možnosti jakékoliv slevy, nebo bude stanoven poplatek na nádobu, tedy
na popelnici, dle varianty stanovené přílohou vyhlášky. Zastupitelé se po krátké diskusi dohodli, že na veřejném
zasedání bude navržena OZV ve druhé variantě, tedy že poplatek bude stanoven na nádobu. Výše poplatku je určena
cenou známky, jež je fakturována svozovou firmou. Ceník na zakoupení známek na popelnici bude součástí přílohy
návrhu OZV.
- Starosta zastupitele v krátkosti seznámil se seznamem akcí, s jejichž realizací počítá v roce 2019. Pokud s tímto
návrhem budou zastupitelé souhlasit, bude nutné tyto akce zapracovat do výdajů rozpočtu na rok 2019.
- Do kanceláře obecního úřadu se dostavili rodiče žáka z Kolešovic, kteří podali návrh, zda by ve škole mohl být
nainstalován kamerový systém. Toto bude projednáno s ředitelkou školy a zastupitelé o tom budou informováni.

Domovní odpad
Všichni víme, že likvidace domovních odpadů je stále velkým problémem. Aby nemusely obce poplatek
za odpady zvyšovat, ba mohly i dokonce něco vydělat, je třeba odpady pečlivě třídit a suroviny tak prodávat. Část odpadů se dá recyklovat, část využít ve spalovnách. A tak jsme se, jako většina obyvatel naší
obce, i my naučili třídit. Papír do krabic a odvézt do školy, která za něj dostane částky pro žáky navíc, sklo
do kontejnerů k tomu určených/někdy přeplněných, takže okolí plné „přebytků“ dokazuje, že většina
obyvatel třídí/. Plasty pečlivě mačkáme a plníme do pytlů, biologický odpad do kompostéru,/plastový
kompostér máme objednaný a slíbený/, kuchyňské zbytky dostanou slepice, nepotřebné oblečení do
kontejnerů pro charitu, léky vracíme do lékárny, baterie do obchodu, ostatní do sběrného dvora. Pokud
zatopíme v krbových kamnech popel ze dřeva poslouží jako výborné hnojivo k ovocným stromům. Popelnice 1x za čtrnáct dní je u nás téměř vždy poloprázdná, přestože do příkopů nic neodhazujeme. Letos
jsme byli s Novým rokem „po zásluze odměněni“. Za popelnici zaplatíme oproti loňsku o 50 % víc. A
„spravedlivě“. Ať se jedná o osamělého důchodce nebo o osmičlennou rodinu, která asi vyprodukuje odpadů o trochu víc. Čin ekologický nebo ekonomický?
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Statistika obecního úřadu za rok 2018
Počet obyvatel k 31.12.2018

833 obyvatel Z toho

Muži 418

Ženy 415

věk nad 18 let

Muži 332

Ženy 340

do věku 18 let

Muži 86

Ženy 75

42,386 let

Průměrný věk obyvatel
Rozložení obyvatel podle pohlaví
Zastoupení rodin podle počtu dětí
Počet narozených dětí
Počet uzavřených sňatků

Muži 50,18 %

Ženy 49,82 %

0 dětí

1 dítě

2 děti

3 a více dětí

74 % rodin

11 % rodin

11 % rodin

4 % rodin

6 dětí
4 manželství

Počet občanů odhlášených z trvalého
pobytu je

25 občanů

Počet nově přihlášených občanů
k trvalému pobytu je

34 občanů

Počet úmrtí na správním území obce

13 úmrtí

Historie obce Kolešovice trochu z jiného pohledu
Budeme pokračovat dobou od roku 1914 - 1934, přičemž
většinu historie tvoří léta 1914-1918, 1. světová válka
a zážitky vojáků z Kolešovic, kteří ji zažili a také přežili.
Kronika je psaná ručně švabachem, takže pro dnešní
generaci nečitelná, proto ji do latinky přepisuje pan
Simon Eis, jenž byl v roce 1946 jako patnáctiletý
vysídlen s rodinou do Saska, kam odjížděli vlakem z
Jesenice.
Rok 1918
31.1. V důsledku nedostatku uhlí se ve škole až do 3.
dubna nevyučuje.
9.2. Výjimečně šli žáci do školy a obdrželi pololetní
vysvědčení
16.2. Pan Wilhelm Zimmermann prodal svůj dům
č.
p. 24 panu Josefu Hönigovi, obchodníkovi s galanterií z
Hořesedel.
1.3. Za prací na Meierův statek přichází do Kolešovic
osm Rusů, a to: Maxim Livencon z Amuru, - Wassily
Briliant z DerivanJilovce, okres Kaluza, - Laurenz
Pasitschenko ze Silja Zarudija, okres Kyjev, - Maxim
Malaganof z Direvny Dutnie, okres Kostroma, Bojitschenko Kuzma z Borschofa, okres Kyjev, Ignatiek Mojschisch z Kordischonu, okres Kyjev, Ivan Radetzky ze Sparijetze, okres Bezarábie, - a
Chariton Dokunenko z Knopokrouky, okres Cherson.
11.3. V Heřmanově č. p. 32 u Beinlů bylo v noci
ukradeno: 5 kuřat, 1 husa, 5 králíků a další jiné
maličkosti.
13.3. Ukradli ti samí zloději v Heřmanově č. p. 12 u
Gláserů 14 kuřat, 3 husy a další maličkosti.
3.4. Během letního času začíná vyučování v 8 hodin a
končí ve 13 hodin.
19.4. Harald Willner z Heřmanova č. p.15 prodal svůj
dům Pražanovi jménem Kreißl.
1.5. Karel Františka, z Kolešovic č. p. 175, přidělen k
regimentu č. 28, 2. vojenská rota, se zúčastnil bojů u
Kolki v Karpatech a u rudky ve Štýru, východně od
Kowelu, v Rudce však byl zajat a dovezen do Petro
Pawlovska (okres Tobolsk). Dostal se také do ruských
obranných zákopů a musel vylepšovat úkryty. Pokusil
se o útěk, byl ale opět dopaden a dovezen nejdříve do
Kurjowky, později do Šabaliny u Sosnice (okres
Tschernigow), kde působil jako zahradník. Odtud se
dostal jako šafář na statek Horoška u Nového mlýna u
Post Sosnice. Tady dostával 30 rublů měsíčně, k
dispozici měl 2 koně a mohl chodit lovit. Dne 12.3.1918
uslyšel, že je mír, a proto se vydal přes Totš-BrestLitowsk do Wladimira Wolinski do nemocnice s
karanténou a přes Lvov – Krakov ke své rotě. 1.5.1918
zde strávil dovolenou.
5.5. Zastupitelstvo rozhodlo, že zaseje na dobytčím
trhu polní plodiny.
26.5. Emil Brabec, narozen 10.10.1899, se vrátil 10.3.
1917, zúčastnil se bitev o Isonzo a naposledy bojoval v
Passe Tonale, kde byl 26. května 1918 zajat. Nejdříve
ho odvezli do sulmony (provincie Aquilea) východně od

Říma a později se dostal do Avezzano a Fosse nedaleko
Gardského jezera, kde pracoval. Bližší informace
bohužel chybějí!
2.7 Kolešovický divadelní spolek „ Frohsinn (Veselá
mysl)“ představí 2.7., 3.7. a naposledy 8.7. dvě hry:
„Poslední směna v božím požehnání“ a „V medvědím
kotli u divoké řeky“. Výtěžek asi 200 korun byl
věnován fondu vdov a sirotků.
7.7. Zastupitelstvo se jednoholasně rozhodlo půjčit si
u Centrální banky německé spořitelny v Praze 5000
korun jako rakouskou válečnou půjčku. Dále se zabývá
myšlenkou koupě zdejšího pivovaru.
21.7. V obci byla zvolena „komise obilí“, do které patří
následující pánové: lesnický mistr Ing. F. Frengl jako
předseda, Wilhelm Ullmann, Josef Heß, Otto Neuner,
Rupert Patzl, Ludwig Kraus, Karl Meixner a Konrad
Kučera.
19.9. Opět povolila Okresní školní rada 8 dívkám pod
číslem 2411 dne 19.9.1918 studium na zdejší chlapecké
měšťanské škole.
Povinná dodávka obilí byla rozdělena následovně:
kg

Kg

chlebovina

oves

Kolešovice celkem

251.050 kg

14.394 kg

Heřmanov celkem

9.700 kg

5.348 kg

30.9.
Hraběcí pivovar v Kolešovicích koupil za
250.000 korun pan Jiruš, vlastník z Libočan.
23.10. Španělská chřipka se stala epidemií. Místní
škola byla proto od 23.10. do 4.11. zavřena.
30.10. Převrat
(podle
protokolu
ze setkání
zastupitelstva) (převratem nazývají sudetští Němci
vyhlášení samostatné Československé republiky, pozn.
překl.)
V obci běží nejrůznější fámy, ale nikdo neví
nic konkrétního. Proto se zastupitelstvo rozhodlo
zveřejnit vyhlášku, ve které vyzývá obyvatelstvo k
zachování klidu a pořádku.
3.11. Vzhledem k nejasným a protiřečícím se fámám
se zastupitelstvo rozhodlo opět zavést službu
strážníků jako dříve. Jelikož se také povídá, že každá
obec má právo na své sebeurčení, cítí se obecní
zastupitelstvo povinno zažádat o přidělení Kolešovic k
německým Čechám a dále žádá o pravidla, jak se v nové
situaci chovat. Nejistota a starosti hýbají
Kolešovicemi, což dokazuje usnesení, ve kterém obecní
zastupitelstvo povolilo vydat doposud ještě nikdy tak
vysokou částku 60.000 korun za účelem zásobení
potravinami. Zároveň je starosta pověřen obstarat pro
obyvatele maso a sehnat potřebný počet hovězího
dobytka.
Tyto
starosti
se
prokázaly
jako
neopodstatněné.
5.11. Od 23. října do 5. listopadu byly kvůli chřipkové
epidemii všechny školy v okrese zavřeny. Ve většině
rodinách leželi s chřipkou všichni rodinní příslušníci.

- JŠ -

Lístečky z obce

☺

V letošním roce máme ve sběrném dvoře v Kolešovicích umístěné nádoby na použitý fritovací
olej, který tam občané mohou odevzdávat v uzavřených obalech.

☺

Třetí týden v lednu byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci nového veřejného osvětlení
v lokalitě v ulici na Kněževes a na Podskale.

☺

Připomínáme splatnost některých služeb na obecním úřadě (kanalizace za rok 2019, poplatek
za psa (splatnost do 28.02.2019) a koupě známky na popelnici za rok 2019 (splatnost do
28.02.2019).
- jp -

Kulturní nadílka …


V neděli 3. února 2019 vás zveme na nedělní vycházku. Sraz účastníků je na autobusové
zastávce v Kolešovicích ve 12.15 hodin, odjezd 12:26 hodin do Rakovníka. Po příjezdu do
Rakovníka proběhne návštěva Bertíkovy cukrárny a poté plni energie vyrážíme na 12 km
dlouhou pouť, kterou bude možno ukončit posezením v kolešovickém pohostinství.



ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO Kolešovice zve občany na tradiční výstavu králíků, drůbeže a
holubů, která se koná v sobotu 9. února 2019 od 8 do 14 hodin. Součástí výstavy bude i
prodej chovných zvířat. Srdečně zvou pořadatelé!



Srdečně Vás zveme na MASOPUSTNÍ VESELÍ a MAŠKARNÍ PLES v sobotu 23.2.2019
v Kolešovicích. Průvod obcí začíná od kulturního domu ve 13 hodin. Odpoledne do průvodu
zahraje kapela Senior Band. Maškarní ples začíná od 20 hodin na sále kulturního domu.
Večer Vás pobaví kapela Jan Fernet a spol. Na večer je připravena soutěž o tři nejhezčí
masky.



Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice pořádá HASIČSKÝ PLES 16. března 2019 od 20 hodin
na sále Kulturního domu v Kolešovicích. K tanci a poslechu hraje skupina 3D. Vstupné: 100,Kč. Připraveno půlnoční překvapení a bohatá tombola.



Český svaz žen Kolešovice zve všechny děti na tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se
koná v neděli 24. března 2019 od 10 hodin na sále Kulturního domu Kolešovice. O zábavu se
postará Bára Ladrová.

Kulturní přehled, stalo se ...
Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 2. prosince 2018 od 16 hodin proběhlo na prostranství před obecním úřadem tradiční rozsvícení vánočního
stromku za netradičního počasí. Bylo 7 stupňů nad nulou a celou dobu vytrvale pršelo, jako na apríl. Slavnost úvodním slovem zahájil starosta obce, všem popřál klidné a pohodové vánoční svátky a popřál mnoho zdraví a štěstí
v novém roce. Poté pokračovala zastupitelka J. Poděbradská, která občany přivítala a pozvala na vystoupení dětí ze
základní školy, které pod vedením Mgr. R. Zemjankové představily pásmo vánočních písní a básní. Na klávesy je
doprovázela Helenka Jarošová. Po vystoupení rodiče spolu s dětmi ozdobili vánoční stromek připravenými šiškami,
které vyrobily děti ze školní družiny pod vedením vychovatelek J. Poděbradské a S. Laštůvkové. Po rozsvícení stromečku se všichni odměnili potleskem. Po celou dobu členky ČSŽ podávaly svařené víno, bílé i červené a pro děti byl
připravený teplý čaj.
- bp Mikulášská nadílka
Mikuláš se svou družinou dorazil o trochu dříve již 2. prosince na sál místního kulturního domu. Některým dětem
řádící viróza znemožnila zúčastnit se mikulášské nadílky. Děti, které se dostavily jistě nelitovaly, protože se jako
každý rok s animátory dobře bavily a radovaly se z výher malé tomboly.
- jp -

Dopisy Ježíškovi
Chviličku se zastavit a dopřát si hezký a příjemný zážitek. To byl předvánoční koncert kapely The Smalipeople žáků
Základní umělecké školy Rakovník. Sál kulturního domu byl opět plný a zážitek nezapomenutelný. Těšíme se na
další koncert v letošním roce.
- jp Krmení zvířátek
Štědrý den roku 2018 přinesl v Kolešovicích první
dopolední akci věnovanou lesní zvěři s názvem
Vánoce pro zvířátka. Smyslem setkání je užít si
vánoční atmosféru tak trochu jinak. Předně je určená
pro tatínky s dětmi, aby maminky hospodyňky mohly
doladit své domácnosti do těch nekrásnějších podob.
Ale
vydat se na procházku spojenou s malým
dobrodružstvím může konec konců každý. A jak to
bylo u nás? Na 10:00 byl naplánován odchod od
kulturního domu, kde se sešlo odhadem 10 dětí, 20
dospělých,
2 psi i kočárek. Pod vedením myslivce
Luboše Kaufmana jsme prošli alejí k zámeckému
rybníku, kde děti naházely staré pečivo rybám a
kachnám. Musely pořádně zabrat, jelikož rybník byl
tou dobou vypuštěn, ale i tak je to bavilo. Pokračovali
jsme po hrázi pěšinkou ke Keblanům. Za rybníkem
v malém remízku na nás čekal první zásyp. Vyprázdnili jsme brašny, vysypali první kapsu a vydali se zpět
k druhému zásypu, který se nachází na okraji Kolešovic. Děcka vázala na stromek jablíčka, věšely se lojové koule a
vysypali jsme zbytek z druhé kapsy. Zvířátka se mohla těšit na mrkvičky či jinou kořenovou zeleninu, zrní apod. Na
oběd byli všichni spokojeně doma. Těšíme se na další ročník!
- ep Novoroční pochod
1.1.2019 se konal nyní již tradiční Novoroční pochod. Lákadlem se i pro tentokrát stal nejen kalíšek teplého svařáku,
který byl podáván před odchodem, ale i následné provětrání a protažení našeho pohybového aparátu. Vyznavači
čerstvého vzduchu se k odchodu odebrali úderem půl jedné po poledni směr Tři kříže. A když mluvíme o větrání, šlo
o opravdové provětrání, které každý pocítil na vlastní kůži jen co jsme opustili ves a dostali se výš na vídrholec. Co
chvíli na nás vykouklo sluníčko, příjemně zahřálo a tvořilo v přírodě nádhernou barevnou podívanou. Od Tří křížů
vedla naše cesta přes remízek k další snad opět tradiční zastávce u Závodských. Nebyla to zastávka ledajaká, byla to
občerstvovačka. Kdo chtěl mohl okusit různé druhy sýrů, klobás a salámů, děti si smlsly na karamelkách. Nachystán
byl i čaj na zahřání a další studené pitivo. Po dočerpání sil se skupinka odebrala ke Kolešovicům, kde na prvním
rozcestí došlo vlivem zhoršení počasí k řídnutí pochodujícího davu. Někteří jedinci zamířili po pěšince ke svým
domovům a ti otrlejší pokračovali do Pušu kolem hřbitova a pak do vesnice. Foukaná to byla parádní, skupina se
nám oproti loňskému roku rozrostla o krásných 10 lidiček na celkových 37 a proto se můžeme těšit na první výpravu
roku 2020. Dodatečně přeji všem jen to nejlepší v roce 2019 a ať nám to šlape!
- ep -

Poslední leč

Myslivecký ples

V sobotu 8. prosince 2018 se na sále místního kulturního domu
konala tradiční Poslední leč, kterou pořádal Myslivecký spolek
Tetřev Kolešovice. Poslední taneční zábava letošní sezóny byla
nakonec k překvapení pořadatelů hojně navštívena. Pokladnou
prodeje prošlo 103 platících. Pořadatelé si připravili i mnoho
věcných a pěkných cen do tomboly. 1. cenu divoké prase vyhrála
MVDr. Dita Koláčková z Bukova, 2. cenu srnče vyhrála rodina
Velátových a 3. cenu danče si z tomboly odnesl člen mysliveckého spolku Jaroslav Girášek. Lístek do tomboly stál tradičních
10 Kč. O zábavu se celý večer starala kapela Kastelán. Poslední
leč byla bohatě navštívena a všichni si ji náramně užili.
- bp -

V sobotu 12. ledna 2019 pořádal Myslivecký
spolek Tetřev Kolešovice Myslivecký ples.
Návštěvnost plesu byla výborná. Pokladnou
prodeje prošlo 91 platících. Spolek měl pro
návštěvníky připravenou i bohatou tombolu,
kde lístek stál 10 Kč. Hlavní cenu větší prase
vyhrál Jaromír Jenšovský a druhou cenu,
menší prase vyhrála členka místního spolku
Jitka Ritterová, která svou výhra věnovala
manželům Pavlíčkovým. Ples se všem líbil a
již se těšíme na další!
- bp -

Novoroční ohňostroj
rozzářil oblohu nad Kolešovicemi v podvečer první den v novém roce. Na fotbalovém hřišti se sešli všichni, kteří
chtěli vidět další z ohňostrojů, sejít se v novém roce se sousedy, přáteli a známými u dobrého svařáku. V začátcích
této tradice byl ohňostroj něco nového a výjimečného. V tomto roce byl už jeden z řady těch, které jsme od půlnoci
mohli sledovat.
- jp -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Ve čtvrtek 6.12. nás navštivil Mikuláš se svou družinou
ze Základní školy Kolešovice. Děti byly zpočátku
zaražené, některé se i trochu bály, ale touha po odměně
byla silnější. Po zazpívání společné písně byly všechny
děti odměněné sladkostí od andílka. I přesto, že všechny
děti byly od čertů umazány, nikoho si do pekla
neodnesli. Na závěr návštěvy jsme se všichni společně
vyfotili.
Čtvrtek 6.12. ale byl pro děti slavostní i z jiného
hlediska. Odpoledne je čekala vánoční besídka, pásmo
písní, básní a rytmického cvičení pro své rodiče a
nejbližší příbuzné. Děti byly natěšené a chtěly všem
ukázat, jak jsou šikovné. Diváci tleskali a tak se dá
usuzovat, že se všem besídka líbila. Děkujeme paní
Slabé za pečené pohoštění pro děti a Českému svazu žen
Kolešovice za drobný dárek pro děti.
Alena Vojáčková – učitelka MŠ
ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Mikuláš v ZŠ a MŠ
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zavítal do naší školy
Mikuláš, andělé a čerti. Čerti byli strašidelní jen trochu,
andělé naopak milí a usměvaví a žáky před dotěrnými
čerty chránili. Navštívili nejprve mateřskou školu, poté
jednotlivé třídy prvního stupně a v krátkosti i žáky
z druhého stupně. Z knihy hříchů přečetli dětem jejich
prohřešky, ty slíbily, že se polepší. Děti zazpívaly a

přednesly svatému Mikuláši a jeho družině pěkné písně i
básničky, za což byly pochváleny, a tak si zasloužily
sladkou odměnu. Všichni přítomní si atmosféru pěkně
užili.
napsaly Adéla Kvíderová, Nela Muselová a Ludmila
Nováková z IX. třídy

Vánoční besídka a jarmark
Také letos se ve čtvrtek 20. prosince 2018 konala
Vánoční besídka a jarmark. Po hlavním zpravodajství
v podání žáků osmé třídy se slova ujali moderátoři z 9.
třídy Ludmila Nováková a Jiří Seiner, kteří představili
porotu a uváděli soutěž „Základní škola Kolešovice má
talent“. Nejprve vystoupil žongler Renda, který však
musí ještě pilně trénovat. Poté přednesla první
třída pásmo zimních a vánočních básniček. Následoval
dynamický výstup parkouru nacvičený skupinou žáků 6.,
7. a 9. třídy. Třetí třída tančila a zpívala, druháci si
nacvičili retro tance. Sedmáci předvedli vtipnou adventní
scénku. Čtvrťáci zatančili, jak si představují prázdniny
v peřinkách. Šestá třída nám připomněla, jak se slavily
Vánoce dříve a dnes. Pátá třída zarecitovala báseň
Vánoční a zazpívala píseň Půlnoční. Nakonec žáci školy
zazpívali píseň Za sto let jako připomínku stého výročí
vzniku naší republiky. V závěru soutěže porota popřála
všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a
pozvala je na jarmark, kde bylo ke koupi mnoho
krásných
a
originálních
vánočních
výrobků.
Za ZŠ a MŠ Kolešovice Mgr. Eva Chalupová

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice informuje ...
Bilance roku 2018
Vždy na začátku roku Hasičský záchranný sbor ČR hodnotí rok uplynulý. Na letošní bilanční tiskové konferenci
tak byla představena činnost sboru a také statistika této činnosti. Celkový počet událostí se zásahem jednotek
požární ochrany byl 124 317. To je sice nižší číslo než za rok 2017, ale protože počet mimořádných událostí je
vždy ovlivněn počasím daného roku a rok 2018 byl velmi suchý, znamenalo to nárůst počtu výjezdů k požárům.
Těch bylo o o čtyři tisíce více, tedy 20 232.
Druhy událostí se zásahem jednotek požární ochrany:

Druh události

2015

2016

2017

2018

Požáry

19 685

15 730

16 249

20 232

Dopravní nehody

21 330

21 521

22 329

22 276

6 693

6 698

7 304

7 609

55 928

53 714

70 647

64 990

Radiační nehody a havárie

0

0

1

1

Ostatní události

75

92

1134

116

Plané poplachy

8 273

7 735

8 310

9 093

Úniky nebezpečných chemických

látek

Technické zásahy

Ze statistických údajů vyplynula také zajímavá čísla, co se týče tísňových volání na linky 112 a 150. Celkem bylo
na těchto linkách přijato 2 678 732 volání a to znamená, že každé 11,8 sekundy občané sáhli po lince tísňového
volání. Nutno dodat, že 15 000 volání bylo zlomyslných a 32 000 informačního charakteru (tedy, že na základě
těchto volání nevyjela jednotka).
Hasiči mají zachraňovat životy, zdraví a majetek občanů.
Počet zachráněných a evakuovaných osob:

Počet zachr./evak. osob

2016

2017

2018

70 638

65 633

84 480

Ale dost statistiky, pojďme si představit pár kuriózních zásahů.

Hasiči na lovu pštrosa
Dvě jednotky hasičů se zapojily v pátek 9. listopadu večer do odchytu dospělého pštrosa, který utekl z menší farmy
na Třinecku (okres Frýdek-Místek). Kvůli volně pobíhajícímu ptákovi musely být na nějakou dobu zpomaleny i
vlaky. Rojnice, v níž bylo deset hasičů a dva policisté, byla nakonec úspěšná, a to i díky majiteli, který dokázal
pštrosa uklidnit svým hlasem. Majitel také asistoval hasičům při ošetřování a obvazování zraněného pštrosa a
transportu do přepravní bedny na přívěsu. Vše dopadlo dobře a pštros se v pořádku dostal s majitelem domů.

Had navštívil hospodu
V létě dostali brněnští profesionální hasiči zajímavou zprávu, že do jedné z brněnských restaurací vnikl had a děsí
hosty. Na místo vyslali jednotku vycvičenou na odchyt hadů a jiných divokých zvířat. Hasiči na místě zjistili, že se
jedná o užovku. Vyplašeného plaza odchytili a odvezli jej z restaurace na hasičskou stanici. Následně byl had
vypuštěn do přírody.

Kapitální úlovky roku 2018
Mezi hasiči najdete jistě mnoho vášnivých rybářů, ale jak mohou vypadat jejich pracovní úlovky z řek, rybníků,
nádrží a dalších vodních ploch? Hasiči v Královéhradeckém kraji lovili letos například traktůrek z Podhartského
rybníka ve Dvoře Králové nad Labem, z vodní nádrže Rozkoš vytahovali zapadlý bagr, který uvízl při práci v
bahně, ale také vyprošťovali v jednom průmyslovém areálu v Častolovicích traktor, který sjel i s vlekem do jímky.
Jen místo návnady, prutů a podběráku používají jednotky často popruhy a vyprošťovací automobil nebo jeřáb.
zpracovala J. Čečrdlová

Stalo se v Domově ...
Další rok je za námi. Když se tak ohlížíme na konec
roku 2018, musíme uznat, že byl opravdu hektický, ale
stál za to a užili si ho nejen naši uživatelé ale i my
zaměstnanci.
5. 12. 2018 naděloval v Domově Kolešovice jako už
tradičně Mikuláš. Vše začalo v dopoledních hodinách
Mikulášským bingem o ceny, kterým uživatele
provázely aktivizační a sociální pracovnice v tradičních
kostýmech čertů, andělů a jiných pohádkových bytostí.
Všichni uživatelé poté na pokojích dostali balíček
sladkých i slaných dobrot, na kterých si jistě velmi
pochutnali.

zaměstnanců Domova Kolešovice, za projeveného
Vánočního ducha a velké míry empatie a člověčenství.
21. 12. 2018 proběhl již tradiční oběd uživatelů se
zaměstnanci, kde se v dobré náladě všichni poveselili a
pochutnali si na výborné svíčkové omáčce s knedlíky.

24. 12. 2018 nechyběl ani v Domově Kolešovice
smažený řízek a bramborový salát. A pak už zbývalo jen
pár dnů do Silvestra, který jsme oslavili odpoledne
přípitkem a přivítali tak rok 2019.

11. 12. 2018 nás navštívila Mateřská škola v Lukách
z Rakovníka se svým Vánočním vystoupením, do
kterého se zpěvem koled mohli zapojit i naši uživatelé,
kterým se představení velice líbilo, a tímto malým
účinkujícím velmi děkujeme.
Následující dny už se vše plně věnovalo přípravě na
Vánoce. Aktivizační místnost voněla ještě horkým
vánočním cukrovím, na stolech se objevily vánoční
ubrusy a haly a jídelny ozdobily a provoněly vánoční
stromečky a všechno naplnilo to pravé kouzlo Vánoc.
18. 12. 2018 na všechny dýchl Vánoční duch.
Dopoledne nás navštívily děti ze Základní školy
Kolešovice, se svým vystoupením, které všechny
uživatele moc potěšilo. Tímto jim děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Během celého měsíce prosince běžela na facebookových
stránkách Domova Kolešovice akce Ježíškova Vnoučata,
do kterého byli vybráni uživatelé, kteří nemají rodinu,
nebo s ní neudržují kontakt. Tito uživatelé měli možnost
přát si nějaký dárek a lidé mimo domov se přihlásili, aby
mohli toto přání splnit. Ozvalo se mnoho dárců, všechna
přání byla splněna a mnozí dárci se mohli setkat
s obdarovanými 18. 12. 2018 odpoledne, kdy proběhlo
slavnostní předávání dárků. Bezprostředně na to,
proběhlo Vánoční vystoupení pana Laxy, který si
s našimi uživateli zazpíval koledy a přivedl i hosta
v podobě kouzelníka, který potěšil všechny zúčastněné
krásným kouzelnickým vystoupením. Všem dárcům
patří obrovské „Děkuji“ nejen od uživatelů, ale také od

Rok 2019 jistě přinese mnoho nového, zda dobrého či
špatného je zatím zahalené mlhou tajemství, ale pokud si
můžeme něco přát, tak: „Hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v roce 2019“.
A co nás čeká?
24. 1. 2019 bude den humoru a satiry
V průběhu února budeme pilně nacvičovat a připravovat
se na Kloboukový ples
7. 3. 2019 oslavíme Mezinárodní den žen, na kterém
vystoupí pan Pecháček. A konečně 22. 3. 2019 proběhne
Kloboukový ples Domova Kolešovice.
Bc. Linda Bláhová, DiS., sociální pracovnice

Počasí v obci. Jak bylo …?
LISTOPAD
SRÁ ŽK Y V LISTOP ADU
[l/ m2]

TEPLOTY V LISTOPADU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

Datum

2017

13,5

02.11.2017

- 2,0

30.11.2017

4,18

47,0

10,0

13.11.2017

2018

13,5

08.11.2018

- 8,0

28.11.2018

3,47

6,0

4,0

20.11.2018

PROSINEC
SRÁ ŽK Y V PRO SINCI
[l/ m2]

TEPLOTY V PROSINCI [°C]
rok

Max.

Datum

Min.

2017

12,0

31.12.2017

- 6,0

2018

11,5

03.12.2018

- 4,5

Datum

průměr

celkové

Max.

datum

18.12.2017

1,42

23,5

8,0

28.12.2017

13.12.2018

2,45

52,5

13,0

24.12.2018

Společenská kronika
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Jaroslav Carda

* 2. prosince 2018

Filip Malý

* 20. ledna 2019

JÁROVI A FILÍPKOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.

ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V LEDNU A ÚNORU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Katarína Folbrová
Miroslav Jirotka

Marie Matějková

Milan Černohorský

Vlastimil Švolba

PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A POHODU DO DALŠÍCH LET
* gratulujeme občanům ve věku 70, 75, 80 let a po 80. roce každý rok

V měsíci prosinci a lednu nás opustili tito naši spoluobčané:
24. prosince 2018

paní Marie Š i m á k o v á

27. prosince 2018

paní Jiřina K u č e r o v á

25. ledna 2019

pan ing. Jiří S e m a n
Čest jejich památce !

tisk K ol e š o vi c ké l i s t y vydává obec Kolešovice. Počet výtisků 120 ks.
Vy d a v at e l : obec Kolešovice, 270 02 Kolešovice č.p. 212 – telefon: 313 582 296, IČ 00243884, www.kolesovice.cz
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 18577. Texty nepr ošly jazykovou úpr avou.
A dr e s a p r o z a s í l á ní p ř í s p ě v ků a i nz e r át ů : obec@kolesovice.cz / U z á v ě r ka p ř í š t í h o č í s l a : 21.03.2018

